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Azul pode
abrir
capital
em 2011

Volkswagen
compra fatia
de 49,9%
na Porsche
FRANKFURT

Empresa atingiu marca de 2 milhões
de passageiros transportados
Débora Thomé
RIO

A companhia aérea Azul, perto
de completar seu primeiro ano
em operação, começa a estabelecer prazos para a sua abertura de capital (IPO, na sigla em
inglês). A ida ao mercado pode
ocorrer em 2011, dependendo
da melhora no cenário mundial.
Os diretoresda empresaestiveram ontem no Rio para comemorar a marca de 2 milhões de
pessoas transportadas. Na viagem entre Campinas e Rio, fizeram o papel de comissários de
bordo, ouvindo queixas e elogios.O passageiro número 2 milhões a embarcar ganhou um
ano de passagens grátis com direito a um acompanhante.
A abertura de capital está
nos planos da empresa desde a
sua criação. Com a possibilidade, cada vez mais perto de ser
aprovada, de participação de
grupos estrangeiros em até
49% do capital de companhias
aéreas nacionais, o presidente
da Azul, Pedro Janot, acredita
que um possível investidor internacional poderia entrar neste processo via mercado. “No

lançamento de ações podem
aparecer investidores tanto nacionais quanto internacionais”,
diz. Ele argumenta que, neste
momento, a Azul não tem interesse em vender parte do negócio de forma consolidada.
A companhia aérea vai fechar o ano com 14 aviões. Mais
sete chegarão no ano quevem e,
até 2016, a intenção é de que a
frota alcance 78 aeronaves, todas da Embraer. Segundo Janot,aindaquenãohajaapossibilidade de aumentar a compra
de aviões no Brasil no próximo
ano – em caso de aumento da
demanda acima do esperado –,
uma alternativa seria adquirir
aviões de empresas estrangeiras que, por conta dos resquícios da crise, ainda estão com
baixa ocupação.
Por ora, os voos domésticos
são o único interesse declarado
da Azul e, na impossibilidade de
atuar no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a empresa
pretendecontinuarcomaestratégia de desenvolver “mini
hubs”, ou seja, utilizar aeroportos de menor movimento para
fazer a redistribuição dos voos
em tempo reduzido. É isso que

AUTOMÓVEIS

CAPITAL – Pedro Janot acredita que companhia pode atrair investidores internacionais na Bolsa

tem feito em Viracopos, Campinas, e que pretende aumentar
no Santos Dumont, no Rio.
“Nóstriplicamos omovimentoemViracopos,masoaeroporto ainda tem muita capacidade.
Agora ele pode passar a rece-

ber os voos internacionais das
companhias do Oriente Médio.
Com isso, poderemos redistribuir esses voos”, disse Janot.
Sobre as tarifas, que tiveram
quedas históricas em 2009 por
conta da crise e da batalha por

mercado entre Gol e TAM
(que acabou levando as outras empresas a reboque), o
presidente da Azul prevê
que elas devem ter um aumento médio entre 10% e
20% no próximo ano. ●

A Volkswagen anunciou ontem a aquisição de uma participação de 49,9% na operação de
carros esportivos da Porsche
Automobil Holding, a principal
unidade da companhia. O negócio foi fechado em € 3,9 bilhões
(US$ 5,77 bilhões), como havia
sido planejado, e a Volkswagen
reiterouque a fusão coma Porsche, sediada em Stuttgart, deve ser concluída em 2011.
Emum comunicado, a principal companhia automobilística da Europa em vendas confirmou que planeja, como um próximo passo, comprar as operações de varejo da Porsche Holding Salzburg.
No mês passado, os comitês
supervisores da Volkswagen e
da Porsche abriram caminho
para a união das organizações,
ao aprovarem contratos determinando detalhes da complexa
integração. A aprovação encerrou a dura disputa por poder
entre as duas companhias automotivas dos últimos anos.
A Porsche inicialmente tentou adquirir o controle da
Volkswagen, mas acabou ficando sem financiamento para
concluir a operação, conforme
os mercados de crédito se contraíram com a crise global. A
dívida líquida da Porsche subiu muito, chegando a € 11,4 bilhões em 31 de julho.
Com isso, houve uma verdadeira reviravolta nas negociações. A Volkswagen passou a
liderar o acordo, deixando a posição de comprada e passando
a ser a compradora. A ideia da
Volks é integrar as operações
com carros esportivos da Porsche,que se tornará sua 10ª marca, ao lado de nomes como Audi, Skoda e Seat. ●
DOW JONES NEWSWIRES
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Microcervejarias
buscam espaço nos EUA
Paixão pela cerveja vira negócio rentável no país

MICROEMPRESAS
J. Alex Tarquino
THE NEW YORK TIMES

Como tantos outros ávidos
cervejeiros amadores, Shane C. Welch transformou
sua paixão pessoal num empreendimento comercial.
Mas ele seguiu o próprio rumonahoradecuidar do marketing de suas cervejas.
A empresa de Welch, Sixpoint Craft Ales, localizada
na região de Red Hook, no
Brooklyn, não vende cerveja
em garrafas, por exemplo.
Em vez disso, vende principalmente barris para bares e
restaurantes na região metropolitana de Nova York.
Se os consumidores quiserem beber cerveja Sixpoint
em suas casas, eles precisam
trazer recipientes de quase 2
litros,conhecidoscomo“growlers” (ou rosnadores) até
os bares para enchê-los.
“Não queremos seguir o
caminho das cervejarias tradicionais”, disse Welch, que
cresceuemMilwaukee,cida-

de com um longo histórico de
envolvimento na indústria da
cerveja.“Nãofaz sentidoexportar a cerveja para o outro lado
do mundo. Trata-se de um modelo de negócios antiquado.” A
ciência econômica da indústria
da cerveja pode ser desafiadora. As microcervejarias precisam vender milhares de barris
de cerveja por ano antes de obter algum lucro. Até que consigamfazê-lo,empréstimos destinados a pequenas empresas podem ser difíceis de se obter. E
ingredientes como o lúpulo se
tornaram mais caros.
Além disso, os iniciantes entram para um ramo bastante
concorrido.Umaondadeconsolidação deixou apenas um punhado de empresas no comando da produção da cerveja bebida pela maioria dos americanos. Mas nada disso impediu os
entusiastas da fabricação de
cerveja de tentarem a sorte.
Cerca de 450 microcervejarias
atuam nos Estados Unidos, um
aumento de quase 25% desde
2004, de acordo com a Associação das Cervejarias, grupo de
participantes do setor com sede em Boulder, Colorado. Este
número não inclui os quase mil
bares que servem cerveja de
sua própria produção.
Paul Gatza, diretor da asso-

ciação, disse que o ritmo de
abertura de novas microcervejarias desacelerou este ano em
decorrência da recessão. No
ano passado, 56 microcervejarias foram abertas, e 10 fecharam. Dentre as fechadas, três
foram abertas em 2008. Neste
ano, a associação registrou a
abertura de 25 microcervejarias, além de 5 fechamentos.
Welch, cuja cervejaria está
instaladanos 650 m²de umaantiga fábrica de armários de escritório, descreveu o processo
criativo da produção de cerveja
como “compreender o que as
pessoas desejam e fazer com
que a realidade corresponda a
este desejo”. Ele desenvolveu
dúzias de receitas de cerveja
empregando uma ampla variedade de grãos e cereais.
Patrick Rue, cuja cervejaria
Bruery funciona nos 930 m² de
umarmazém localizadoemPlacentia, Califórnia, tem estratégiadiferente.Apesarde suacervejariaestarematividadeaapenas pouco mais de um ano, sua
cerveja de estilo belga é vendida em Estados distantes como
Nova Jersey e Massachusetts.
“Precisamos vender um pequeno volume de cerveja num
grandenúmerodelugares”,disse Rue. “Esta é a nossa ponte
para a sobrevivência.” A
Bruery, que entregou sua primeira caixa de cerveja em
2008, vendeu cerca de 1,2 mil
barris nos primeiros 12 meses
de produção. Toda a cerveja engarrafada–produto quecorresponde a aproximadamente 3
quartos das vendas da Bruery –
é vendida em garrafas de champanhe, cujos preços variam entre US$ 8 e US$ 14. ●

